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ההוראהדרךאתלהתאיםהואמרחוקדה
הפקומתמקדתבעצם"בזההחדש.למצב
שנכפהמצב"זהאומרת.היאשלנו"לטה
ומקפיץהמשחקכלליאתמשנהזהעלינו
חשבשלאכמוקדימהשליהתחוםאת

פקולטההיאשליהפקולטהיקרה.שזהתי
איךיודעיםאנחנולמידה.לטכנולוגיות
שלנוהסגלאתמכשיריםגםאנחנוללמד.
ביממהשעות21מענהלהםישיום.מדי
שאלה".לכל

הניצבלדעתךהמרכזיהאתגרמהו
מרחוקשמלמדיםמוריםבפני

שליישכאילובכיתהשנמצא"למורה
הואשליטה.מאבדכאילוהואמרחוקטה.
הידעממומחהתפקידואתלשנותצריך
להיותמומחהבמקוםהידע.אללמנחה
אסטרטגיותהןצריכיםשמוריםמהמנחה.
חסרוזההחדשהלדרךמותאמותהוראה
שיעורלהעביראיךלדעתצריךלהם.
התלאתמולךרואהלאכשאתהמרחוק
פיזי.חללבאותונמצאיםלאוהםמידים
ללמידהמגווניםקשרערוציישנםכיום
ומסטקסטואליצ'טקולוידיאומרחוק
למשליכולהשיעוראתשמעבירמיכים.
מהלראותהתלמידמחשבעללהשתלט
דברזהלכולם.זאתולהראותעשההוא
מהתלמידלבקשיכולגםהמורהמדהים.
וכולםהמחשבמסךשעלהלוחאללבוא
שחלמידהאסטרטגיותאלהזאת.יראו
הכפתואתלהפעיללמורים.שיהיושוב
הקל".החלקזהרים

אשקלוןהאקדמיתהמכללהמנכ"לחליוהפנחסד"ר
גםישאלהבימיםהטכנולוגיה.כלאתלנו"ישבתמונה
שיעוריםבווידיאומקליטיםלמכללהשמגיעיםמרצים
עושיםאנחנוליוטיוב.אוהמכללהלאתרעוליםכךשאחר
בכיתה"ללמידהתחליףאיןאבלהמקסימוםאת

את"להפעיל
זההכפתורים
הקל".החלק
קורץגילהפרופ'
קטןליביצילום

נאור

שעותאת"הפכנו
הריהלמידה.
נוערבניככהגם
בשבעיקומולא
ציפיבבוקר".
הרפנס
פרטיצילום
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פלאש
חןליאופולד
אילוסטרציה
צילום

קידר
ניר
צילום

הערה



